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   چكيده
           هدف گذراندن اوقات فراغت هاي اكولوژيكي است كه بايكي از نمودهاي توجه گردشگران به مناطق، خانه

هاي اكولوژيكي در توسعة هدف بررسي نقش خانه شوند. پژوهش حاضر بااندازي ميدر نواحي با طبيعت بكر راه
اي كاربردي است كه رويكرد حاكم بر آن هش، مطالعهگرفته است. اين پژوانجام هنزاءپايدار گردشگري بخش 

 897(چهار شهر و روستا با جمعيتي برابر با  هنزاءتحليلي است. جامعة آماري پژوهش را مردم بخش  –توصيفي 
عنوان نمونة آماري نامه (خانوار) با استفاده از فرمول كوكران، بهپرسش 270دهند. تعداد خانوار) تشكيل مي

هاي گردآوري محاسبه گرديد. داده 87/0نامه ه است. مقدار آلفاي كرونباخ براي قابليت اعتماد پرسششدانتخاب 
(تحليل واريانس) و دانكن  Fاي، تك نمونه Tهاي با استفاده از آزمون Spssو  Gisافزاري شده در محيط نرم

محيطي و تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، زيست هاي اكولوژيكياندازي خانهوتحليل شدند. نتايج نشان داد راه تجزيه
) در حد 13/3هاي اكولوژيكي در محدودة مورد مطالعه (با ميانگين كالبدي به دنبال دارد. تأثيرات مثبت خانه

عد اقتصادي) تفاوت استثناي بهاي اكولوژيكي (بهمتوسط است و بين نواحي مورد مطالعه، از نظر تأثيرات خانه
هاي اكولوژيكي در محدودة مورد مطالعه (با اطمينان وجود دارد. تأثيرات منفي خانه 95/0ح داري در سطمعني

هاي اكولوژيكي، تفاوت ) باالتر از حد متوسط است و بين مناطق مورد مطالعه از نظر تأثيرات خانه30/4ميانگين 
  . اطمينان وجود دارد 95/0معناداري در سطح 

  .هنزاءهاي اكولوژيكي، توسعة پايدار، بخش گردشگري، خانه كليدي:هايواژه

                                                                 

  22/4/1394پذيرش نهايي:                                                                    18/1/4139دريافت مقاله: ∗ 

  kazemi_z1370@yahoo.com                                   :مسئول ةپست الكترونيك نويسند نشاني ∗∗ 
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  مقدمه -1

دشواري زندگي شهرنشيني، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، خستگي ناشي از كار و 

مشاغل شهري تكراري و يكنواخت بودن شرايط زندگي در شهر، انسان شهرنشين را 

). اولين 117:1380كند تا براي رفع خستگي به دامن طبيعت پناه ببرد (رضواني،وادار مي

برداري از منافع اقتصادي آن دليل توسعه گردشگري در اغلب كشورها و مناطق، بهره

محيطي، فرهنگي و اجتماعي را مهم است؛ ولي التزام به مفهوم توسعه، مالحظات زيست

هاي سنتي اقتصادي ). تضعيف فعاليت3: 1390زاده، سازد (مواليي هشتجين و حسنمي

وجو و دهة پيش، ضرورت جست عدن و جنگل طي سههمچون كشاورزي، م

بخشي به كارگيري راهكارهاي جديد، براي تقويت پيامدهاي اقتصادي و تنوعبه

  ). 697: 2009از پيش ضروري نموده است (بايرد، هاي توليدي را بيش فعاليت

ز ترين صنايعي كه اعنوان يكي از مهمهاي اخير، گردشگري بهدر اين ميان، طي سال

هاي اقتصادي هاي الزم براي كمك به جوامع محلي در راستاي توسعة فعاليتپتانسيل

). توسعة گردشگري بايد 7: 2007برخوردار است، موردتوجه قرارگرفته است (چوي، 

پايدار باشد تا بتواند در يك محيط در زماني نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و 

  ). 94: 1390ند (اكبرپور سراسكانرود، زيست صدمه نز فيزيكي به محيط

هاي طبيعي استان كرمان اي گرم و خشك و كويري است، جاذبهاستان كرمان، منطقه

وهواي رابر با طبيعت بكر در استان كرمان، محدود است، وجود شهرستان خوش آب

براي گذراندن اوقات فراغت خصوصاً تعطيالت اواخر هفته اهميت زيادي دارد. طبيعت 

، اين منطقه را مقصدي براي گردشگران تبديل كرده هنزاءوهواي چهارفصل يبا و آبز

است. ازلحاظ اينكه هر اقليمي، گرم يا سرد پذيراي طبيعت گردان است؛ حائز توجه 

دهي اقامت براي گردشگران است و با توجه به اينكه امكانات اقامتي ويژه براي سازمان

هاي اكولوژيكي اندازي خانهوجود ندارد، راه هنزاءمناسبي در شهرستان رابر و بخش 

تواند بهترين راهكار براي اسكان گردشگران و جذب گردشگر محسوب شود. سال مي

تواند درگير كردن جامعة محلي در هاي اكولوژيكي، مياندازي خانهداليل اهميت راه

استفاده بودن بلهاي گردشگري، توسعة گردشگري با رويكرد توسعة پايدار، قافعاليت
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اندازي و افزايش طول مدت اقامت گردشگران و غيره باشد كه در تمام فصول راه

-گردي يا خانههاي بومكند. اقامتگاهها را دوچندان مياندازي و توسعة خانهاهميت راه

هايي هستند كه در محيط طبيعي با رعايت باالترين سطح هاي اكولوژيكي، اقامتگاه

محيطي و به شكلي سازگار با معماري بومي و سيماي طبيعي ستممكن ضوابط زي

شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعة محلي، زمينة حضور و اقامت منطقه احداث 

نمايند هاي طبيعي فراهم ميشده در محيطقبول و تعريفگردان را با كيفيتي قابلطبيعت

-توسعة اين خانه). و گردشگري دستياجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع نامه(آيين

شود كه در قالب اثرات اقتصادي، اجتماعي، ها منجر به توسعة گردشگري منطقه مي

  كند. محيطي و كالبدي نمود پيدا ميزيست

در اين مورد پژوهش چنداني در موضوع جديدي است كه  ،هاي اكولوژيكيخانه

        پايدار و  توسعة در موضوعات گردشگري،ولي  داخل كشور انجام نشده است؛

  است.  صورت گرفته يتحقيقات ،هاي دومخانه

 هاي اكولوژيكي در توسعةي كه خانهدر اين پژوهش سعي شد با توجه به نقش

از  ،جمله از ود؛گردشگري دارند از ساير مطالعات مربوط به گردشگري استفاده ش

شده است، استفاده م انجامهاي دومطالعاتي كه در داخل و خارج كشور در راستاي خانه

» هاي آن در نروژهاي دوم و پيامدگسترش خانه«اي با عنوان )، در مقاله2011( راي شد.

به اين نتيجه رسيده است كه تفاوت در هر دو سطح خرد و كالن؛ يعني نخبگان محلي، 

مثبت  هاي دوم سروكار دارند،ويژه آنهايي كه با منافع مستقيم اقتصادي در بخش خانهبه

هاي و در راستاي توسعة بيشتر است و در سطح مديريت محلي، مقاومت نسبت خانه

  دوم بيشتر است.

هاي دوم در انداز خانهچشم«اي با عنوان )، در مقاله2010( وپسالين و پيتكانن

عنوان مناطقي آرام و محل زندگي، ها، بهبه اين نتيجه رسيده است كه اين خانه» فنالند

هاي مربوط به اوقات فراغت و تفريح اي از زندگي سنتي و فعاليتة شيوهبراي تجرب

  گيرد. سنتي مورد استفاده قرار مي
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تحليل تأثرات اقتصادي «)، در مطالعه خود تحت عنوان 2011( ماتياس و همكاران

تواند بستر رشد شود گردشگري ميبر اين باورند كه هرچند تصور مي» گردشگري

هاي جدي آورد؛ اما ممكن است در راستاي توسعة پايدار، دشواري اقتصادي را فراهم

  در سطح ملي و سطح جهاني به همراه داشته باشد. 

» ها و توليدات گردشگري روستاييتجربه«)، در مطالعه 2012( ديسارت و ماركوئيلر

ريزي گردشگري، سرماية اجتماعي نوعي اشاره به اين نتيجه رسيدند كه در برنامه

هاي ود به جامعة مدني و كاركردهاي آن دارد كه با اقدام به پرورش مسئوليتنامشه

محلي در قالب راهبردهاي توسعة پايين به باال، از طريق تقويت اقدام جمعي و توانايي 

  گيرد. گيري درست را بر عهده ميهاي محلي، تصميمحكومت

هاي دوم در نقش خانه«)، پژوهشي با عنوان 1392سعيدي و سلطاني مقدس (

موردي: ناحيه بينالود خراسان  ةگردشگري و جريان سرمايه در نواحي روستايي (مطالع

هاي هاي دوم شهرنشينان در عرصهانجام دادند، نتايج نشان داد كه خانه)» رضوي

اقتصادي داشته است؛ از  –فضايي و اجتماعي  –روستايي، پيامدهاي متفاوت كالبدي 

سوي روستا و برپايي هاي شهري بهتوان از جريان سرمايهن ميجمله تأثيرات اقتصادي آ

  هاي روستايي ياد كرد. خدمات بيشتر در محيط

هاي نقش گردشگري خانه«)، در پژوهشي با عنوان 1392دادرودخاني و همكاران (

موردي: دهستان بزغان  ةفيزيكي نواحي روستايي (مطالع –دوم در تغييرات كالبدي

هاي اخير روستاهاي مورد مطالعه با به اين نتيجه رسيدند، در دهه» غشهرستان ساوجبال

پيامدهاي كالبدي گوناگوني، مانند تغيير كاربري باغات و مزارع، بافت سنتي مسكن 

هاي مسكوني، معماري ناهمگون با محيط روستا، كاهش دسترسي ساكنان به زمين

   اند.روبرو شده

تحليل اثرات كالبدي گسترش «قي با عنوان )، در تحقي1392رضواني و همكاران (

به اين نتيجه رسيدند، » موردي: دهستان شيركوه، يزد) ةهاي دوم بر روستاها (مطالعخانه

ها و گسترش فيزيكي روستاها و از سوي ديگر هاي دوم باعث بهبود وضعيت راهخانه

  هاي كشاورزي شده است. تخريب و كاهش زمين
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ي در گذاري مالنقش سرمايه«، در پژوهشي با عنوان )1393عينالي و رومياني (

موردي: شهرستان  ةهاي دوم (مطالعكيد بر خانهتوسعة گردشگري روستايي با تا

گذاري فردي در توسعة به اين نتيجه رسيدند، بين رضايت مردم و سرمايه» زهرا)بوئين

  روستايي روستاهاي مورد مطالعه، رابطه و اثر مثبت وجود دارد.

هاي اكولوژيكي و همچنين اندازي خانههش حاضر به بررسي تأثيرات كلي راهپژو

هاي اكولوژيكي در نواحي شهري اندازي خانهبردن به اين موضوع كه آيا تأثيرات راهپي

  است. رغان) باهم تفاوت دارند، پرداختهملك و خانه، جواران، قناتهنزاءو روستايي (

  شناسيها و روشداده -2
-اندازي خانهتحليلي و با هدف بررسي اثرات راه –حاضر از نوع توصيفي  پژوهش

صورت تحقيق شده است و اطالعات موردنياز، بهانجام هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش 

شده است. جامعة آماري تحقيق حاضر، تمام خانوارهاي آورياي جمعميداني و كتابخانه

نة تحقيق، نواحي شهري و روستايي داراي مشتمل بر دو دهستان است. نمو هنزاءبخش 

خانوار انتخاب شدند. براي برآورد حجم نمونه از  897هاي اكولوژيكي با جمعيت، خانه

-اي با نسبتگيري خوشهخانوار با روش نمونه 270شده است و فرمول كوكران استفاده

امه را در ن، نحوة توزيع پرسش1اند. جدولشدهعنوان نمونه انتخابهاي مناسب به

  دهد.نشان مي هنزاءبخش 

  مورد استفاده در پژوهش حجم نمونه -1جدول 

نواحي مورد 
  مطالعه

  جمعيت
تعداد 
  خانوار

نمونه 
  (خانوار)

هاي تعداد خانه
  اكولوژيكي

ارتفاع 
  متوسط

  37/1919  50  125  415  1309  هنزاء

  32/2385  45  65  215  653  جواران

  67/2634  40  45  150  447  رغانخانه
  68/2301  35  35  117  554  قنات ملك

  -  170  270  897  2963 جمع

  )1390تايج سرشماري، (مأخذ: ن
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نامه، يك مطالعه راهنما در خارج از محدودة مورد منظور آزمون پايايي پرسشبه

- شده است. براي سنجش ميزان اعتماد ابزار اندازهنامه انجامپرسش 30مطالعه با تعداد 

ها است و ضريب اي كرونباخ، كه مبتني بر ماتريس همبستگي گويهگيري، از ضريب آلف

دهندة آلفاي كرونباخ براي ، نشان2شده است. جدولسنجد، استفادهكل طيف را مي

از  آمدهدستشود، نتايج بهطور كه مشاهده ميهاي مختلف است. همانمقياس

  نامه) است. استفاده (پرسش قبول ابزار موردآزمون، حاكي از اعتماد يا پايايي قابلپيش

  هاي اكولوژيكيمقادير آلفاي كرونباخ براي ابعاد مختلف تأثيرات خانه -2جدول 

  مقادير آلفاي كرونباخ  اثرات منفي  مقادير آلفاي كرونباخ  اثرات مثبت

  823/0  اقتصادي  843/0  اقتصادي

  834/0  اجتماعي  721/0  اجتماعي

  762/0  محيطيزيست  694/0  محيطيزيست

  689/0  كالبدي  735/0  كالبدي

دقيقه  11درجه و  57از توابع شهرستان رابر، با مختصات جغرافيايي  هنزاءبخش 

كيلومتري شرق شهر رابر، در  28عرض شمالي، در  دقيقه 18درجه و  29طول شرقي و 

  . )16: 1389(جهانشاهي، استان كرمان قرارگرفته است 

دقيقاً  هنزاءمتر است. شهر  2800ا، در حدود از سطح دري هنزاءمتوسط ارتفاع شهر 

و بخش ساردوئيه شهرستان جيرفت قرارگرفته  هنزاءهاي در محل تالقي مرز بخش

  ). 45: 1387، هنزاءاست (طرح گردشگري 

و جواران به مركزيت شهر  هنزاءاز تركيب دو دهستان  1388در سال   هنزاءبخش 

از شمال شرق ). 59: 1390ه است (تاج پور، شددر تابعيت شهرستان رابر تشكيل هنزاء

آباد (كرمان)، از شمال به دهستان قرية العرب (بردسير)، از شرق به به دهستان حسن

بنوئيه (رابر) و در نقطة مرزي غرب به بخش سيهبخش ساردوئيه (جيرفت) و از شمال

ست (طرح كيلومتري شهر كرمان قرارگرفته ا 179شهرستان جيرفت و رابر، در فاصلة 

)، موقعيت 2و شكل ( هنزاء، موقعيت بخش )1(). شكل 1394مسكن و شهرسازي،

  دهد.نشان مينواحي هدف را در اين بخش 
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  ).1394مركز آمار كرمان، مأخذ: (كرمان در استان  هنزاءموقعيت بخش  -1شكل 

  

  هنزاءموقعيت نواحي هدف در بخش  -2شكل 
  بحث -3

، اين شاخص از چهار هنزاءاكولوژيكي در بخش  هايبراي سنجش تأثيرات خانه

محيطي و كالبدي بررسي و ارزيابي شد. با هدف و بعد اقتصادي، اجتماعي، زيست

تك  T شده براي ميانگين هريك از ابعاد ياد شده، از آزمون ارزيابي اطالعات گردآوري

يفي ليكرت در ط 5هاي صورت گويهاي استفاده شد. متغيرهاي مورد ارزيابي، بهنمونه

هاي اكولوژيكي از سطح رضايت هاي تأثيرات خانهنظر گرفته شد كه در آن به طيف
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، حد متوسط 3يافت؛ درنتيجه عدد تخصص 5تا  1بسيار كم تا بسيار زياد، ارزش 

  رضايتمندي در نظر گرفته شد.

  هاي اكولوژيكي در ابعاد مورد بررسيتأثيرات مثبت خانه -1- 3

بعد  4شده، هاي اكولوژيكي، با استفاده از اطالعات گردآوريت خانهدر زمينة تأثيرا

 3طور كه در جدول محيطي و كالبدي ارزيابي شد. هماناقتصادي، اجتماعي، زيست

بعد موردبررسي، كمتر از حد  4ميانگين رضايتمندي گردشگران از شود، مشاهده مي

متغيرها  براي همة اين Tون آزم )sig( كه مقدار خطاي آلفامتوسط است؛ ازآنجايي

توان استدالل كرد ميزان رضايتمندي از تأثيرات است؛ درنتيجه، مي 05/0تر از كوچك

شده در ديدگاه مردم تر از حد متوسط است. تفاوت مشاهدههاي اكولوژيكي، بيشخانه

        از حد متوسط رضايتمندي نيز، كامالً معنادار است و نشانگر وجود تأثيرات مثبت 

   است. هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش اندازي خانهراه

  هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش اندازي خانهتأثيرات مثبت راه -3جدول 

  3ميانگين آزمون (مبنا): 

ميانگين اختالف در سطح   متغيرها

  درصد 95اطمينان 
اختالف 

  ميانگين
  ضريب

 sig  
  tمقدار 

انحراف 

  معيار
  ميانگين

  ايينحد پ  حد باال

04/1  84/0  941/0  00/0  342/13 843/0  94/3  عد اقتصاديب  

27/0 06/0  167/0  00/0  212/3 853/0  64/3  عد اجتماعيب 

محيطيبعد زيست  58/3  934/0 622/10  00/0  604/0  49/0 72/0  

84/0 61/0  722/0  00/0  257/12 968/0  72/3  عد كالبديب  

هاميانگين كل گويه  13/3  1 066/2  00/0  126/0  01/0 25/0  

  هاي اكولوژيكي در ابعاد مورد بررسيتأثيرات منفي خانه -2- 3

شود، ميانگين رضايتمندي گردشگران از مي مشاهده) 4( طور كه در جدولهمان

 )sig( كه مقدار خطاي آلفابررسي، كمتر از حد متوسط است؛ ازآنجايي عد موردب چهار

توان استدالل كرد است؛ درنتيجه، مي 05/0تر از وچكاين متغيرها ك ةبراي هم Tآزمون 

تر از حد متوسط است. هاي اكولوژيكي، بيشميزان رضايتمندي مردم از تأثيرات خانه
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شده در ديدگاه مردم جامعه ميزبان از حد متوسط رضايتمندي نيز، كامالً تفاوت مشاهده

هاي اكولوژيكي در ازي خانهاندمعنادار است و نشانگر وجود تأثيرات منفي نتيجة راه

  است. هنزاءبخش 

  هاي اكولوژيكي در بخش هنزاءي خانهاندازتأثيرات منفي راه -4جدول 

  3ميانگين آزمون (مبنا): 

  

  متغيرها
ميانگين اختالف در سطح 

  درصد 95اطمينان 
اختالف 

  ميانگين
  ضريب

 sig  
  tمقدار 

انحراف 

  معيار
  ميانگين

  حد پايين  حد باال

24/1  06/1  148/1  00/0  779/25 732/0  15/4  بعد اقتصادي 

28/1 08/1  181/1  00/0  994/23 809/0  18/4  بعد اجتماعي 

02/1 86/0  941/0  00/0  058/24 643/0  94/3 محيطيبعد زيست   

91/0 72/0  819/0  00/0  815/16 800/0  82/3  بعد كالبدي 

39/1 21/1  296/1  00/0  124/28 757/0  30/4 هان كل گويهميانگي   

هاي اكولوژيكي بر توسعة گردشگري در ابعاد چهارگانه بررسي تأثيرات كلي خانه -3- 3

  هنزاءآن در بخش 

هاي اكولوژيكي بر دهد، تأثيرات مثبت خانهنشان مي)5( نتايج جدولتأثيرات مثبت: 

در حد متوسط است؛  يكو انحراف معيار  13/3 هنزاءتوسعة گردشگري بخش 

هاي به لحاظ تأثيرات خانه هنزاءنظر مردم، بخش  دهد ازتايج نشان ميهمچنين، ن

محيطي و اكولوژيكي در بين ابعاد چهارگانه، به ترتيب ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست

  تري بر توسعة گردشگري دارد.كالبدي تأثير بيش

وژيكي بر هاي اكولدهد، تأثيرات منفي خانهنشان مي) 6( نتايج جدول تأثيرات منفي:

تر از ميانگين است. بيش 757/0و انحراف معيار  30/4 هنزاءتوسعة گردشگري بخش 

در سطح بااليي  هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش دهد تأثيرات منفي خانهاين نشان مي

به لحاظ تأثيرات منفي  هنزاءدهد ازنظر مردم، بخش است؛ همچنين، نتايج نشان مي
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محيطي، اقتصادي، ابعاد چهارگانه، به ترتيب ابعاد زيست هاي اكولوژيكي در بينخانه

تري بر توسعة گردشگري دارد كه بايد اين تأثيرات اجتماعي و كالبدي تأثير منفي بيش

منفي را به حداقل رساند و به سمت تأثيرات مثبت سوق داد تا توسعة گردشگري همراه 

  با توسعه پايدار باشد.

  هنزاءهاي اكولوژيكي و ابعاد چهارگانه بخش ثبت خانهوضعيت كلي تأثيرات م -5جدول 

  رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  شاخص

 1 213/0 842/0  94/3  اقتصادي

 2 254/0 926/0  64/3  اجتماعي

 3 258/0 922/0  58/3  محيطيزيست

 4 260/0 968/0  72/3  كالبدي

  -  -  1  13/3  هاي اكولوژيكيخانه

  هنزاءهاي اكولوژيكي و ابعاد چهارگانه بخش ي تأثيرات منفي خانهوضعيت كل -6جدول 

  رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  شاخص

15/4  اقتصادي  732/0  176/0  2 

18/4  اجتماعي  809/0  193/0  3 

94/3  محيطيزيست  643/0  163/0  1 

82/3  كالبدي  800/0  209/0  4 

30/4  هاي اكولوژيكيخانه  757/0  - - 

  هنزاءهاي اكولوژيكي بخش دهندة تأثيرات مثبت و منفي خانهبررسي عوامل تشكيل -4- 3

  دهندة تأثيرات مثبتبررسي عوامل تشكيل -4-1- 3

هاي اكولوژيكي بين نواحي شهري براي بررسي اين سؤال كه آيا تأثيرات مثبت خانه

) Fنس (آزمون ، تفاوت معناداري وجود دارد، از تحليل وارياهنزاءو روستايي بخش 

عد اقتصادي بين نواحي مورد بررسي، شده است. نتايج نشان داده است كه در باستفاده

در سطح مشابهي قرار دارند؛  هنزاءتفاوت معناداري وجود ندارد و همة نواحي بخش 

عد اجتماعي، ب سه، در هنزاءهاي اكولوژيكي نواحي بخش اما تفاوت بين تأثيرات خانه

)؛ 7كالبدي بين نواحي مورد مطالعه معنادار بوده است (جدولمحيطي و زيست

ديگر، حداقل ميانگين يكي از نواحي مورد مطالعه، متفاوت از ديگر نواحي در عبارتيبه
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       ) تساوي ميانگين اثرات مثبت 0H( عد مذكور است؛ بنابراين، فرضية صفرب سه

شده ) پذيرفته1Hفرضية مخالف (عد مذكور رد شده و ب سههاي اكولوژيكي در خانه

شده كه بين شود، با استفاده از تحليل واريانس مشخصطور كه مشاهده مياست. همان

هاي اكولوژيكي، تفاوت معناداري در نظر تأثيرات مثبت خانه مطالعه، از نواحي مورد

توان مشخص كرد كه اين وجود دارد. با استفاده از تحليل واريانس، نمي 95/0سطح 

راي مشخص  ها است؛ بنابراين، از آزمون دانكنيك از گروهها مربوط به كدامتفاوت

  شده است.هاي اكولوژيكي استفادهشدن اختالف تأثيرات نواحي، از نظر تأثيرات خانه

  هاي اكولوژيكيهاي مثبت خانهشده با استفاده از تحليل واريانس براي شاخصمقادير محاسبه -7جدول 
 F  sig ميانگين مربعات  df  مجموع مربعات  يانسوار  هاشاخص

  

  اقتصادي

    227/1  4  681/3  گروهيبين

742/1  

  

  704/0  266  371/187  گروهيدرون  159/0

  -  270  052/191  مجموع

  

  اجتماعي

    094/2  4  283/6  گروهيبين

944/2  

  

  711/0  266  217/189  گروهيدرون  033/0

  -  270  500/195  مجموع

  

  محيطيستزي

    920/7  4  759/23  گروهيبين

992/9  

  

  793/0  266  837/210  گروهيدرون  000/0

    270  596/234  مجموع

  

  كالبدي

    571/3  4  712/10  گروهيبين

934/3  

  

  908/0  266  455/241  گروهيدرون  009/0

  -  270  167/252  مجموع

ظ عوامل مورد بررسي با استفاده آزمون دانكن، جايگاه هر منطقه را در بخش، به لحا

طور )، همان3و شكل  8دهد (جدول هاي همگن نشان مياي، در گروهاز ميانگين رتبه

در سطح  93/2اي رغان با ميانگين رتبهشود، در بعد اجتماعي خانهكه مشاهده مي

-يستدر باالترين جايگاه قرار دارد. در بعد ز 39/3اي ضعيف و جواران با ميانگين رتبه

ترين رتبه را ، باالترين و پايين88/3و  3اي رغان و جواران با ميانگين رتبهمحيطي خانه
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، هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش اند. بررسي كالبدي تأثيرات خانهبه خود اختصاص داده

       ، باالترين و 88/3و  26/3اي با ميانگين رتبه هنزاءدهد كه قنات ملك و نشان مي

           بندي سطوح همگن، اند. به لحاظ طبقهين رتبه را به خود اختصاص دادهترپايين

عد كالبدي (حد وسط نواحي رغان و جواران در وضعيت نامناسبي به لحاظ بخانه

  مطالعه قرارگرفته است. تر) در بين نواحي موردضعيف و نواحي داراي وضعيت مناسب

  هاي اكولوژيكيتأثيرات مثبت خانهبر اساس  مطالعه بندي نواحي موردطبقه -8جدول 

  اجتماعي

معناداري طبقات 

  05/0در سطح آلفا 
  زيست

  محيطي

معناداري طبقات در 

  كالبدي  05/0سطح آلفا 

معناداري طبقات 

  05/0در سطح آلفا 

1  2  1  2  1  2  

  -  26/3  ملكقنات  -  3  رغانخانه  -  93/2  رغانخانه

  69/3  69/3  رغانخانه  46/3  -  كملقنات  06/3  06/3  ملكقنات

  70/3  70/3  جواران  72/3  -  هنزاء  16/3  16/3  هنزاء

  88/3  -  هنزاء  88/3  -  جواران  39/3  -  جواران

  
  هاي اكولوژيكيتأثيرات مثبت خانهبندي نواحي موردمطالعه بر اساس طبقه -3شكل 
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  دهندة تأثيرات منفي بررسي عوامل تشكيل -4-2- 3

هاي اكولوژيكي بين نواحي شهري سؤال كه آيا تأثيرات منفي خانه براي بررسي اين

) F، تفاوت معناداري وجود دارد، از تحليل واريانس (آزمون هنزاءو روستايي بخش 

محيطي شده است. نتايج نشان داده است كه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيستاستفاده 

ديگر، عبارتي)؛ به9بوده است (جدول  و كالبدي بين نواحي موردبررسي، تفاوت معنادار

عد ب چهارحداقل ميانگين يكي از نواحي مورد مطالعه، متفاوت از ديگر نواحي در 

هاي اكولوژيكي ) تساوي ميانگين اثرات خانه0Hمذكور است؛ بنابراين، فرضية صفر (

  شده است. ) پذيرفته1Hبعد مذكور رد شده و فرضية مخالف ( 4در 

هاي واريانس نشان داد، بين نواحي مورد مطالعه، از نظر تأثيرات خانهنتايج تحليل 

وجود دارد؛ اما تنها با استفاده از تحليل  95/0اكولوژيكي، تفاوت معناداري در سطح 

ها است؛ يك از گروهها مربوط به كدامتوان مشخص كرد كه اين تفاوتنمي واريانس

براي مشخص شدن اختالف تأثيرات نواحي  بنابراين، در اين پژوهش از آزمون دانكن

  شده است.مورد مطالعه استفاده

  هاي اكولوژيكيشده با استفاده از تحليل واريانس براي تأثيرات منفي خانهمقادير محاسبه -9جدول 
 F  sig ميانگين مربعات  df  مجموع مربعات  واريانس  هاشاخص

  اقتصادي
    406/3  4  217/10  گروهيبين

768/6  
  
  503/0  266  857/133  گروهيدرون  000/0

  -  270  074/144  مجموع

  اجتماعي
    718/3  4  155/11  گروهيبين

996/5  
  
  620/0  266  953/164  گروهيدرون  001/0

  -  270  107/176  مجموع

  محيطيزيست
    865/1  4  594/5  گروهيبين

703/4  
  
  396/0  266  458/105  گروهيدرون  003/0

  -  270  052/111  مجموع

  كالبدي
    431/10  4  293/31  گروهيبين

704/19  
  
  529/0  266  814/140  گروهيدرون  000/0

  -  270  107/172  مجموع
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آزمون دانكن، جايگاه هر منطقه را در بخش، به لحاظ عوامل مورد بررسي با استفاده 

طور ). همان4شكل و  10دهد (جدول هاي همگن نشان مياي، در گروهاز ميانگين رتبه

در سطح ضعيف و  4اي ملك با ميانگين رتبهشود در بعد اقتصادي، قناتكه مشاهده مي

و  هنزاءدر باالترين جايگاه قرار دارد. در بعد اجتماعي  48/4اي جواران با ميانگين رتبه

 ترين رتبه را به خود، باالترين و پايين52/4و  03/4اي رغان با ميانگين رتبهخانه

، هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش محيطي تأثيرات خانهاند. بررسي زيستاختصاص داده

ترين باالترين و پايين 18/4و  82/3اي و جواران با ميانگين، رتبه هنزاءدهد كه نشان مي

بندي سطوح همگن نشان اند؛ همچنين، به لحاظ طبقهرتبه را به خود اختصاص داده

محيطي ملك در وضعيت نامناسبي به لحاظ بعد زيستناترغان و قداده است، خانه

اند. بررسي تر) قرارگرفته(حد وسط نواحي ضعيف و نواحي داراي وضعيت مناسب

 44/3اي رغان و جواران با ميانگين رتبهدهد، خانههاي اكولوژيكي نشان ميكالبدي خانه

بعد  4اند. جواران در ترين رتبه را به خود اختصاص دادهباالترين و پايين 39/4و 

محيطي و كالبدي باالترين رتبه را به خود اختصاص داده اقتصادي، اجتماعي، زيست 

  هاي اكولوژيكي در جواران بيشتر است.است و اين بيانگر اين است تأثيرات منفي خانه

  هاي اكولوژيكيبندي نواحي موردمطالعه بر اساس تأثيرات منفي خانهطبقه -10جدول 

  دياقتصا

معناداري در 

  اجتماعي  05/0سطح آلفا 

معناداري در 

  05/0سطح آلفا 
  زيست

  محيطي

معناداري در 

  كالبدي  05/0سطح آلفا 

معناداري در 

  05/0سطح آلفا 

1  2  1  2  1  2  1  2  

  قنات

  ملك
  -  82/3  هنزاء  -  03/4  هنزاء  -  4

  خانه

  رغان
44/3  -  

  -  02/4  هنزاء
  خانه

  رغان
04/4  -  

  قنات

  ملك
  -  66/3  هنزاء  91/3  91/3

  خانه

  رغان
11/4  -  

  قنات

  ملك
26/4  26/4  

  خانه

  رغان
93/3  93/3  

  قنات

  ملك
77/3  -  

  39/4  -  جواران  18/4  -  جواران  52/4  -  جواران  48/4  -  جواران
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  هاي اكولوژيكيبندي نواحي مورد مطالعه بر اساس تأثيرات منفي خانهطبقه -4شكل 

  گيرينتيجه -4

، هنزاءهاي اكولوژيكي در بخش ژوهش نشان داده است كه تأثيرات كّلي خانهنتايج پ

)، در سطحي 3(مبنا  30/4و تأثيرات منفي با ميانگين  13/3تأثيرات مثبت با ميانگين 

هاي اكولوژيكي، تأثيرات مثبت در باالتر از حد متوسط قرارگرفته است. تأثيرات خانه

طي و كالبدي در وضعيت مناسبي قرار دارد و محيابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست

محيطي، اقتصادي، اجتماعي و هاي اكولوژيكي در ابعاد زيستتأثيرات منفي خانه

را به خود اختصاص دادند؛ همچنين، نتايج تحليل  4تا  1كالبدي به ترتيب رتبة 

ش هاي اكولوژيكي، نواحي بخدهد كه به لحاظ تأثيرات مثبت خانهواريانس نشان مي

ديگر، تأثيرات عبارتبه لحاظ بعد اقتصادي داراي تفاوت معناداري نيستند؛ به هنزاء

  اقتصادي در همة نواحي شهري و روستايي تقريباً يكسان است. 
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دهد، هاي اكولوژيكي نشان مينتايج حاصل از تست دانكن در ابعاد تأثيرات خانه :هنزاء

هاي اكولوژيكي در ابعاد مورد بررسي در نهبه لحاظ تأثيرات مثبت و منفي خا هنزاءشهر 

وضعيت باالتر از حد متوسط قرارگرفته است؛ همچنين، نتايج حاصل از بررسي تأثيرات 

هاي به لحاظ تأثيرات مثبت خانه هنزاءدهد كه شهر هاي اكولوژيكي نشان ميمثبت خانه

و به لحاظ  در جايگاه دوم، در سطح متوسط 25/3اي اكولوژيكي با ميانگين رتبه

  در جايگاه چهارم و در سطح بااليي قرار دارد. 13/4اي تأثيرات منفي با ميانگين رتبه

               هاي اكولوژيكي، نشان نتايج حاصل از تست دانكن در ابعاد تأثيرات خانه جواران:

حد  هاي اكولوژيكي در باالتر ازدهد كه جواران به لحاظ تأثيرات مثبت و منفي خانهمي

هاي اكولوژيكي متوسط قرارگرفته است؛ همچنين، نتايج حاصل از بررسي تأثيرات خانه

اي هاي اكولوژيكي با ميانگين رتبهدهد كه جواران به لحاظ تأثيرات مثبت خانهنشان مي

 71/4اي در جايگاه اول، در سطح متوسط و به لحاظ تأثيرات منفي با ميانگين رتبه 41/3

  در سطح بااليي قرار دارد. در جايگاه اول و

هاي اكولوژيكي، نشان نتايج حاصل از تست دانكن در ابعاد تأثيرات خانه ملك:قنات

هاي اكولوژيكي در ابعاد مورد ملك به لحاظ تأثيرات مثبت و منفي خانهدهد كه قناتمي

بررسي در باالتر از حد متوسط قرارگرفته است؛ همچنين، نتايج حاصل از بررسي 

   ملك به لحاظ تأثيرات مثبت دهد كه قناتهاي اكولوژيكي نشان مييرات خانهتأث

در جايگاه سوم، در سطح ضعيف و به  25/3اي هاي اكولوژيكي با ميانگين رتبهخانه

  در جايگاه دوم و در سطح بااليي قرار دارد. 29/4اي لحاظ تأثيرات منفي با ميانگين رتبه

هاي اكولوژيكي، نشان ست دانكن در ابعاد تأثيرات خانهنتايج حاصل از ت رغان:خانه

هاي اكولوژيكي در سه بعد رغان به لحاظ تأثيرات مثبت و منفي خانهدهد كه خانهمي

محيطي و كالبدي در باالتر از حد متوسط و در بعد اجتماعي در سطح اقتصادي، زيست

هاي اكولوژيكي با خانهرغان، به لحاظ تأثيرات مثبت ضعيفي قرارگرفته است. خانه

در جايگاه چهارم، در سطح ضعيف و به لحاظ تأثيرات منفي با  69/2اي ميانگين رتبه

در جايگاه سوم و در سطح بااليي قرار دارد. با توجه به نتايج  16/4اي ميانگين رتبه

  شده است.هايي در ذيل ارائه تحقيق پيشنهاد
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  پيشنهادها

  جهت اقامت گردشگران. كي مخصوصاكولوژيهاي اندازي خانهراه -

هاي هاي مختلف مربوط به خانهزايي در بخشفراهم كردن زمينة اشتغال و اشتغال -

 اكولوژيكي.

 هاي اكولوژيكي.اندازي خانهگذاري براي راهجذب سرمايه -

 جاي تخريب آنها.هاي موجود در منطقه بهتشويق مردم براي مرمت و بازسازي خانه -

براي  ي اكولوژيكيهااندازي خانهكشاورزي در كنار راه ةبه ادامتشويق كشاورزان  -

 اجاره به گردشگران.

 دستي.هاي صنايعها و نمايشگاهدستي و ايجاد فروشگاهبهبود صنايع -

 زيست.كنترل رفتار گردشگران و كاهش خسارت به محيط -

 خصوص قيمت اراضي.كنترل قيمت در منطقه، به -

 راضي كشاورزي به اراضي ساختماني.جلوگيري از تغيير كاربري ا -

هاي اكولوژيكي در راستاي توسعة پايدار با رعايت ضوابط مربوط به توسعة خانه -

 توسعة پايدار.

 نياز گردشگران. بهبود وضعيت امكانات و تسهيالت مورد -
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